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Recull d’intervencions ciutadanes recollides durant la sessió. 
Respostes i propostes d’actuació del Districte. 

 



 

La Verneda i la Pau 

 

Temes diversos. 

 

Vol plantejar quatre temes diferents relatius a l’estat 
del barri. En primer lloc opina que cal una intervenció 
a la Pl de la Palmera. Per altra banda, esperen que 
se’ls convoqui a una reunió per tractar el tema de la 
nau del C. Puigcerdà. També creu que la zona ZUC 
necessita una normativa. Per últim, creu que el barri 
de la Palmera hauria d’haver estat inclòs dins del 
programa del Pla de Barris. 

 

Petició de: Salvador Mañosas. AV La Palmera Centro  

Resposta: a la sessió 

 
Es respon que el 27 de juny hi haurà una nova reunió on 
es comentarà el tema de la nau del Carrer Puigcerdà. 
Per altra banda, s’informa que al barri de la Palmera es 
produiran millores i inversions però que aquestes no 
necessàriament estaran finançades pel Pla de Barris. 
En quant a la zona ZUC s’hi faran algunes modificacions 
d’ubicació  i d’horaris que no alteren de forma 
substancial el que hi havia i de les que es parlarà. 

  
El Poblenou 

 

Temes diversos. 

 

Planteja diversos aspectes del barri dels que li 
agradaria tenir resposta. En primer lloc realitza una 
qüestió sobre les sortides directes del barri en 
vehicle. Per altra banda, vol saber quan es retiraran 
els blocs de ciment que delimitaven les terrasses. 
Finalment, pregunta pel control de les gavines i els 

 
Es comentarà amb GU el tema de les sortides directes 
del barri. En quant a les “new jerseis” ja s’han començat 
a treure amb l’objectiu de que a finals d’any s’hagin 
retirat totes.  
Pel que fa a les gavines, actualment no hi ha cap 
programa municipal de control d’aquest tipus d’aus.  



problemes de neteja que ocasionen. 

 

Petició de: Mateu Llinás.  

Resposta: a la sessió 

  
El Clot i el Camp de l’Arpa 

 

Temes diversos. 

 

Sol·liciten disposar de retorn sobre les sessions 
efectuades per a valorar els aspectes de neteja del 
barri. Per altra banda, agrairien ser informats sobre 
les noticies que es produeixin del projecte “superilla” 
al barri. 

 

Petició de: Guillem Tió. Millorem Camp de l’Arpa  

Resposta: a la sessió 

 
El projecte que va ser votat als pressupostos 
participatius “La superilla del Camp de l’Arpa” ha estat 
informat i debatut en diversos Consells de barri i en tres 
sessions específiques al temps que està penjat a la web 
de l’Ajuntament. 
Respecte a les sessions de neteja hi ha hagut un retard i 
es preveu que durant aquest trimestre s’aniran agendant. 

  

Incident amb arma blanca. 

 

La veïna comenta que hi hagut un intent 
d’apunyalament a la sortida del Metro de l’estació del 
Clot i que cal extremar la vigilància.  

 

Petició de: Claudia Gaeta.  

Resposta: a la sessió 

 
Es comunica que no es te constància d’aquest incident, i 
que aquest emplaçament és un espai molt vigilat. 

  



 
 

 

El Parc i la Llacuna 

 

Mesures contra el soroll i la brutícia. 

 

Comuniquen que les mesures aplicades fins ara per 
combatre els problemes de sorolls i brutícia al barri 
són insuficients i demanen saber si se n’implantaran 
d’altres d’addicionals. 

 

Petició de: Lali Roca. SOS Triangulo Golfo.  

Resposta: a la sessió 

 
Es comenta que el servei de neteja s’ha reforçat i a partir 
del 5 de juny es faran dos torns de neteja, un a les 3 i un 
altre les 7. 
 
Per altra banda, el Servei de Neteja procurarà fer un 
baldejat dels carrers. Paral·lelament, s’està estudiant dur 
a terme un pla d’inspecció dels locals i de restricció 
d’horaris dels establiments. També es comenta que s’ha 
posat en marxa un punt lila extraordinari per tal de 
prevenir i atendre les violències masclistes. Finalment, 
s’informa que hi ha un dispositiu conjunt de GU i Mossos 
d’Esquadra per atendre els furts i robatoris. 

  

Denominació del Triangle Lúdic. 

 

Expressa el seu malestar pel nom que es dona al 
Triangle Lúdic com a Triangulo Golfo. 

 

Petició de: Neus Curto. SOS Triangulo Golfo.  

Resposta: a la sessió 

Certament cal vigilar amb els noms que es donen als 
barris o zones veïnals i que poden estigmatitzar a un 
conjunt de la població. 
 

  

 

 



Retirada de sorra amb fibrociment. 

 

Manifesta la seva preocupació per la qualitat de la 
sorra del pati de l’escola després de la retirada del 
fibrociment de La Granota. Desitjarien que es fes una 
contra anàlisi de la qualitat de la mateixa amb una 
empresa de la seva elecció. 

 

Petició de: Lucie Retailleau. AFA La Llacuna  

Resposta: a la sessió 

La retirada es farà amb les màximes garanties i està 
garantit que no hi haurà cap despreniment de fibres que 
pugui suposar un risc per a les persones. 

 


